komerční prezentace

Bydlení do měsíce
Montované domy – hit současnosti

Vybere si každý

Poslední roky nelze přehlédnout sílící trend výstavby rodinných montovaných domů na bázi dřeva. Největším českým výrobcem dřevostaveb je společnost RD Rýmařov s. r. o..
Svědčí o tom již přes 20 tisíc domů postavených nejen u nás, ale i v zahraničí. Zákazníci si cení především vysoké kvality a důvěryhodnosti. Dodávané
montované stavby jsou vyrobeny na bázi lehké prefabrikace dřeva. Vyznačují
se především nízkými energetickými nároky.

Základní nabídka RD Rýmařov s. r. o. obsahuje dvě desítky typových
projektů. Pro firmu je samozřejmostí vyhovět individuálním požadavkům
zákazníka, aby získal dům podle svých vlastních představ – každý dům se
tak stává neopakovatelným originálem.
Detailní přehled nabízejí zájemcům internetové stránky www.rdrymarov.cz, kde najdete mimo jiné i síť vzorových a ukázkových domů.
Dřevo má budoucnost

Špičkové technologie i materiály

Z hlediska technické vybavenosti je RD Rýmařov s. r. o. na vysoké úrovni.
Špičkový projektový software zajišťuje nejen rychlou kompletaci všech podkladů, ale především v reálném čase plánuje, jaké konkrétní díly budou ke
stavbě potřeba. Zároveň hned připravuje podklady pro automatickou výrobní linku, která je vůbec nejmodernějším zařízením ve své kategorii v ČR.

RD Rýmařov s. r. o. se snaží ukázat veřejnosti a potenciálním zákazníkům, že
dříve nedoceněná technologie lehké prefabrikace dřeva a vůbec využití dřeva
ve stavebnictví má velké perspektivy. O tom svědčí i fakt, že firma postavila
již přes 20 000 domů! Dřevo je zkrátka materiálem budoucnosti. V zahraničí
si tuto skutečnost uvědomují a dá se předpokládat, že dřevěné stavby budou
podobným způsobem a v podobném množství růst i u nás. 
■

Technologie výroby umožňuje velmi rychlou výstavbu, a zároveň
dodržuje vysoké kvalitativní parametry. Domy se vyznačují vysoce nadstandardními tepelně-izolačními vlastnostmi a díky tomu je lze zařadit do
kategorie energeticky úsporných domů.
Proč RD Rýmařov s. r. o.?

RYCHLOST – Doba výstavby jeden kalendářní měsíc na vašem pozemku
CENA – Garance nejen termínu výstavby, ale i konečné ceny
ZÁRUKA – Záruční doba 30 let na konstrukci domu

Schéma obvodové stěny

1 l Sádrokarton 12,5 mm
2 l Fermacell - sádrovláknitá
deska 12,5 mm

3 l Parozábrana
4 l Dřevěný rám /vyplněn
tepelnou izolací/ 120 mm

5 l Fermacell - sádrovláknitá
deska 12,5 mm

6 l Termofasáda 107 mm
Tloušťka celkem 265 mm
Součinitel prostupu tepla:
U = 0,18 W/m2 K
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